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GEOGRAFIA DO BRASIL 
 

1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

“[...] devemos reconhecer que o baixo nível nutricional e sanitário do povo brasileiro constitui um 
grave problema nacional, que não teve uma solução satisfatória [...]” (SOBRINHO Antonio Estevam 
de Lima, Fome, agricultura e política no Brasil, p. 101) 

 
Com base na afirmativa acima, estudar a situação atual do saneamento 

básico nas áreas urbanas e rurais do Brasil, concluindo sobre as conseqüências 
dessa situação para a saúde da população brasileira. 

 
Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos 

 Método   
 Interpretação   

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 10  
02 Estudo do objeto correto 15  
 Introdução 00  

03 Abordagem da idéia central 06  
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 06  
05 Outras idéias complementares 03  
06 Não-antecipação de partes do Desenvolvimento 04  
07 Ligação com o Desenvolvimento 05  
 Desenvolvimento   

08 Dividiu o todo em partes coerentes 06  

09 Elaborou as conclusões parciais, espelhando os resumos das partes 
analisadas. 10  

10 Atendeu à condicionante de tempo e espaço 05  
11 Atendeu à condicionante de gerúndio (concluindo) 10  
12 Estudou as idéias com coerência das ligações de causa e efeito 10  
 Conclusão   

13 Retomou o tema central 05  

14 Resumo (idéias com adequado respaldo no Desenvolvimento e 
coerentes com as conclusões parciais) 10  

15 Lógica (conclusão sobre aspectos desenvolvidos) 10  
16 Elaborou o parágrafo (fecho) conclusivo 05  
 Subtotal Método 120  
 Conhecimento (algumas idéias)   
 Desenvolvimento   

 
Situação atual do saneamento básico nas áreas urbanas do 
Brasil 

17 População em sua maioria, abastecida por água tratada 
18 Insuficiência de fluoretação da água tratada 
19 Boa rede de esgotos sanitários na maioria das regiões 

20 Regularidade e freqüência na coleta de lixo, na grande maioria das 
áreas 

21 Destinação adequada do lixo (usinas de tratamento e aterros 
sanitários) 

22 Tratamento correto do lixo hospitalar 
23 Existência de sistemas de drenagem 

24 Grande concentração populacional e crescimento desordenado 
(dificulta o desenvolvimento de infra-estrutura básica) 

  



25 Precariedade do saneamento básico nas periferias dos grandes 
centros urbanos e nas favelas 

26 Verifica-se a maior incidência de patologias do trato gastrintestinal, 
diarréia, gastrenterite, giardíase, amebíase e a Hepatite A. 

27 Prevalência de cáries na população infantil, com prejuízo na dentição 
adulta (falta de fluoretação da água) 

28 Facilidade de acesso a Postos de Saúde ameniza as deficiências 
existentes (minimizando os efeitos negativos) 

 Outras idéias 
 Conclusão parcial 

29 Dificuldades de melhoria na qualidade do saneamento básico nos 
grandes centros urbanos (grande concentração populacional) 

30 Ocorrência de algumas doenças prejudicando ainda que de forma 
localizada e reduzida, a saúde da população urbana brasileira 

 Situação atual do saneamento básico nas áreas rurais do Brasil 

31 Associação da pobreza à carência de informações e de meios de 
saúde 

32 Abastecimento de água através da utilização de poços, cacimbas e 
lagos 

33 O consumo de água sem tratamento aumenta o risco de 
contaminação e disseminação de várias doenças 

34 A falta de atendimento médico preventivo e imediato agrava o quadro 

35 Elevação das taxas de morbidade e mortalidade (principalmente 
infantil) 

36 Rede de esgotos precária ou inexistente (facilitando a contaminação 
dos mananciais) 

37 Coleta de lixo, irregular e normalmente inadequada na grande maioria 
das áreas 

38 Destinação ina0dequada do lixo criando condições favoráveis à 
propagação de doenças (vetores) 

39 Inexistência de sistemas de drenagem favorecendo a proliferação de 
insetos transmissores de doenças 

 Conclusão parcial 

40 Condições de saneamento básico precárias, vindo a favorecer a 
contaminação e a disseminação de doenças 

41 

A miséria, a pobreza, a deficiência na prestação do atendimento 
médico preventivo aliadas à precariedade do saneamento básico 
propiciam uma baixa qualidade de saúde da população rural brasileira 

 Conclusão 

42 
A situação da saúde da população urbana brasileira e uma forma 
geral pode ser considerada boa, em razão das condições de 
saneamento básico nos grandes centros. 

43 
Nas periferias e favelas das grandes cidades a situação da saúde da 
população é precária, em razão de deficiências apresentadas nas 
condições de saneamento básico 

44 

Nas áreas rurais, onde o saneamento básico é bastante incipiente, as 
condições de saúde da população  ficam extremamente 
comprometidas com um aumento expressivo das taxas de morbidade 
e mortalidade 

 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 360 
escores e até este limite) 

05 por 
idéia 

 

 Subtotal Conhecimento 360  
 Expressão Escrita   

A1 00  
A2 05  Coerência 
A3 10  
B1 00  
B2 05  Clareza 
B3 10  

Objetividade C1 00  



C2 05  
C3 10  
D1 00  
D2 05  
D3 08  

Coesão 

D4 10  
Ortografia E1 20  
Pontuação E2 20  

Concordância E3 20  
Regência E4 20  

 Subtotal Expressão escrita 120  
 GRAU BRUTO MÁXIMO 600 Valor 6,0 
 GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   

 
 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 
 

Caracterizar as causas das principais endemias rurais e urbanas existentes 
no Brasil. 
 

Item Aspectos a serem considerados Escores Esc obtidos 
 Método   
 Interpretação   

01 Compreensão do nível de desempenho exigido 12  
02 Caracterizar o objeto correto 25  
 Introdução   

03 Abordagem da idéia central 07  
04 Delimitação do tema no espaço e no tempo 06  
05 Outras idéias complementares 08  
06 Ligação com o Desenvolvimento 07  
 Desenvolvimento   

07 Ordenação pela importância das idéias 15  
08 Caracterização das idéias com ligação de causa e efeito 10  
 Subtotal Método 90  
 Conhecimento (algumas idéias)   

09 Carência em infra-estrutura sanitária 
10 Deficiências no setor de atendimento médico-hospitalar básico 
11 Elevado índice de desnutrição em determinadas regiões 

30  

12 Aplicação inadequada de recursos financeiros destinados à saúde 

13 Necessidade de intensificação de programas governamentais de 
prevenção e controle de doenças 

20  

14 Precárias condições de saneamento básico em determinadas regiões 
15 Carência de unidades hospitalares 

16 Condições climáticas e ambientais favoráveis ao surgimento de 
determinadas endemias em certas áreas 

17 Reduzido índice de notificação de doenças 
18 Elevado potencial de disseminação de determinadas doenças 
19 Necessidade do incremento nas investigações epidemiológicas 

66  

20 Falta de informações para uma significativa parcela da população 
brasileira 

21 Ocorrência de surtos e agravos inusitados 
22 Distribuição desigual dos profissionais de saúde pelas regiões do país 
23 Escassez de determinados medicamentos 
24 Alto custo de determinados medicamentos 
25 Atuação preventiva precária 
26 Falta de recursos para pesquisas 

74  

 Outras idéias (somente computar se o aluno obtiver menos de 190 
escores e até este limite) 

05 por 
idéia 

 



 Subtotal Conhecimento 190  
 Expressão Escrita   

A1 00  
A2 05  Coerência 
A3 10  
B1 00  
B2 05  Clareza 
B3 10  
C1 00  
C2 05  Objetividade 
C3 10  
D1 00  
D2 05  
D3 08  

Coesão 

D4 10  
Ortografia E1 20  
Pontuação E2 20  

Concordância E3 20  
Regência E4 20  

 Subtotal Expressão escrita 120  
 GRAU BRUTO MÁXIMO 400 4,0 
 GRAU BRUTO OBTIDO NA QUESTÃO   

Valor máximo das questões Grau bruto da questão (escores) Grau obtido na questão (escores) Grau final (nota) 

1ª Questão –  6,0 600   
2ª Questão –  4,0 400   

Grau final  
 

Ficha de Observações 
ÍTEM OBSERVAÇÕES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


